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کنترل گروهی با  هایبازی راهاجتماعی از  هایمهارتآموزش 
 هوش هیجانی مادران

 2ملوک خادمی، 1زهرا محمدزاده

 33/33/3131تاریخ پذیرش:  31/7/3131تاریخ وصول: 

 چکیده
کنترل هوش هیجانی مادران  گروهی با یهایبازاجتماعی از راه  یهامهارت پژوهش حاضر، با هدف بهبود

ترل، از روه کنبا گ آزمونپس- آزمونشیپمورد بررسی قرار گرفت. در روش نیمه آزمایشی حاضر، با طرح 
 2واقع در منطقه  یدبستانشیپو مرکز  مهدکودکساله  1-6کودک  311از میان  ،تصادفی یریگنمونه طریق

 31نفر( و کنترل ) 31) شیآزماو در دو گروه  اجتماعی پایین، انتخاب یهامهارتبا کودک  11شهر تهران،
ای اعض اجتماعی، یهامهارتسنجیده شد. برای، آموزش  نیز هاآنشدند. هوش هیجانی مادران  نیگزی( جانفر

: پرسشنامه شامل گروهی شرکت کردند. ابزارهای پژوهش یهایبازجلسه در  31به مدت  گروه آزمایش
زمون آ پژوهش با یهاداده ساخته و پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ بود.اجتماعی محقق یهامهارت

هی گرو یهایباز از راهاجتماعی  یهامهارتآموزش  داد کهشدند. نتایج نشان  پردازش تحلیل کوواریانس،
 یهامهارتآموزش و  است. مؤثر هاآن (p<13/1) اجتماعی یهامهارتبر بهبود  یدبستانشیپدر کودکان 

 همچنین، .نیست مؤثرکودکان  یهامهارتبهبود  بر(p<11/1) ا کنترل هوش هیجانی مادراناجتماعی ب
 آزمونپسدر  حاکی از آن بودند که دخترها دو گروه مستقل tبا استفاده از آزمون  جانبی یهاافتهی
(11/1P<در )  آزمونپسدر  ساله 6مقایسه با پسرها و کودکان (11/1P <)  ساله از  1در مقایسه با کودکان

یالت تحصهمچنین نتایج آزمون واریانس تک متغیره نشان داد  اجتماعی بیشتری برخوردارند. یهامهارت
 آزمونپسدر  ،=1333/1f آزمونشیپدر ) اجتماعی کودکان ندارد. یهامهارتبر  یریتأث نیز هایمرب

111/3f=) 
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 مقدمه
 دیگران از را رفتاری فرد وقتی ( در دیدگاه یادگیری اجتماعی معتقد است3396) 3باندورا

 رفتار آن ،بود او یرشپذ مورد ،نتایج اگرد. کنمی مشاهده یزن را آن نتایج ،کندمی مشاهده

 سائلم کنندهحل اطالعات، یکنندهپردازش انسان به صورتی پویا، چرا که. دهدمی انجام را
سایر  یدربرگیرندهما  هاییادگیریبیشتر  ،در واقع التر از همه موجودی اجتماعی است.و با

 یضروربخش  2اجتماعی یهامهارتلذا، یادگیری  اجتماعی است. هایموقعیتافراد در 
 رفتارهای انطباقی ،اجتماعی یهامهارت .(3131 ،سیف ؛3191 پژوه،به)زندگی هر فرد است. 

 یهااکنشوروابط متقابل داشته باشد،  ،تا با افراد کندیمبه فرد کمک  ،است که و اکتسابی
 ینا ،ریگدعبارتبه مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیامد منفی دارند، اجتناب ورزد.

 ،وهاب) و راهبردهای یک فرد در تعامل با دیگران هستند. اعمال رفتار، یهاخزانه ،هامهارت
 هایمهارت هایویژگیبا توجه به اینکه یکی از  .(3133 زنجانی، یادیاور و یجعفر ،یمشه

اجتماعی  یهامهارتآموزش  (3197 ،یفرهاد ملکشاهی و) اجتماعی اکتسابی بودن آن است
 تانیدبسیشپزمان  لذا ؛فرد آغاز شودتعامالت با شروع اولین  زمانهمباید از سنین کم و 

زیرا کودکان بدون  ؛(3131 یزد خواستی،) ستا این تعامالت یریگشکلبهترین زمان برای 
 زد خواستی،ی و یزدانی پور) ظایف خود در مقابل دیگران نیستندرشد اجتماعی قادر به انجام و

3133). 
بخند لارتباطی ساده مثل  یهامهارتضروری است که  ،دبستانییشپبرای کودکان 

 برای هامهارتدست نیاوردن این  به .بیاموزندرا  یو همکار ، تماس چشمی، گوش دادنزدن
مشکالت اجتماعی . شودیمبعدی  یهادورهکودکان، باعث خطرات اجتماعی بزرگی در 

، آنان را به انواع اختالالت رفتاری سوق داده و نگرش آنان در دوره پیش از دبستان کودکان
و آموزش  عموقبهشناخت  .دهدیمقرار  یرتأثد تحصیلی تحت را نسبت به همساالن و کارکر

آنان را به  تواندیمدر محیط خانواده و آموزشی و تعامل میان این دو  ارتباطی یهامهارت
ر د مناسب، اجتماعی یهامهارتدارای  کودکان .سمت رفتارهای مثبت اجتماعی سوق دهد

 و،)یاخچی بیگل ترندموفقاز قوانین و مهار احساسات منفی خود  اطاعت پایداری روابط،
( در 3193محمدی ) کریمی، کیخاونی و در همین راستا، .(3133 بیگلو، یاخچیحاجلو و 

                                              
1. Bandoura 

2. social skills 
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دند نشان دا و پنجم دبستان چهارم سوم، هایپایهدختر و پسر  آموزدانش 31 رویبر  ایمطالعه
کاهش اختالالت رفتاری دانش آموزان دختر و پسر  اجتماعی باعث هایمهارتآموزش 

 .شودمی
برخی  .شودیمکه در ارتباط با دیگران مشکل دارند افزوده  کودکانیهر روز برشمار 

ود به هنگام ور دیگر یبرخ اند.یدستخوش ترس از برخوردهای اجتماعی و کمروی کودکان
که چه بگویند و چگونه رفتار کنند و احساس ناتوانی برای گفتگو و همکاری  دانندینمجمع 

شد با دیگران دارند. همه این عوامل باعث شیوع انزوای اجتماعی و طرد از اجتماع خواهد 
 ،انزوای اجتماعی عالوه بر مشکالت روانی .(3199 ،شهانقی و دمحمدنژا گل لیوارجانی،)

 طرد شدن توسط ،مخدر احتمال کسب نمرات پائین، اخراج شدن از مدرسه و اعتیاد به مواد
که  دهدیمنشان  آمارها همچنین، دهد.و جنایت را افزایش می جرم ،یریگگوشههمساالن، 

 پورتال هستند )درصد کودکان پس از ورود به دبستان دچار انزوای اجتماعی  31تا  31
مناسب  هایرفتار (دبستانییشپزمان ) یینپادر سنین  اگر کودکان ،ینبنابرا (3132 ،بیتوته

اط دیگران ارتبدر جامعه، عقاید خود را بیان نموده و با  توانندیم یرندفرابگرا اجتماعی 
 تروفقمو مورد محبوبیت اطرافیان خود قرار گیرند و در کارهای اجتماعی  برقرار کندمناسب 

به برقراری رابطه متقابل اجتماعی و  قادر ،رفتارهاصورت عدم برخورداری از این  در. باشند
 حائزماعی بسیار اجت رفتارهایاین دوره از نظر دستیابی به  ،بنابراین؛ تعامل با دیگران نیستند

 .(3199 و همکاران، لیوارجانیاهمیت است )
 گیردمیاجتماعی مورد استفاده قرار  هایمهارت رتقایکه برای ا هاییروشیکی از 

و از  و قوانین است کنندهشرکتدو یا چند نفر دارای  که هایییباز؛ گروهی است هایبازی
 ینوعبه گروهی هایبازی راه از اجتماعی یهامهارت آموزش .شودیمسالگی شروع  1سن 
 را اجتماعی یهاو مهارت فاهیمم از بسیاری کودکان یراز است کودک برای الگو ارائه

 کمتر که کودکانی .گیرندیفرامدر بازی کردن  ،دارند احتیاج هاآنبه  یسالبزرگ در که

 خود اجتماعی تعامالت در زیادی مشکالت دارای ،پردازندمی گروهی هایبازی به
ه کودکانی ک هستند. با دیگرانبرقراری ارتباط عدم ازجمله: برهم زدن بازی همساالن، 

ی زندگی اجتماعی به رضایت خاطر باالی در ،عضو مفیدی باشندگروهی  هاییباز بتوانند در
 یهامهارت توانیمآموزشی بازی محور،  هاییتفعاللذا در صورت طراحی  .رسندیم
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لیوارجانی و  ؛3133 ،همکارانو یزدانی پور ) افزایش و تقویت نمودی کودکان را اجتماع
 .(3199 همکاران،

افکار و  توانایی درک بهتر یسالگپنجکودکان در  دیدگاه یادگیری اجتماعی، بر اساس
گروهی و پایدار بودن گروه  هاییبازلذت از  افزایش توانایی همدلی(،) یگرانداحساسات 

 هایتیفعالعالقه به  گروهی، هاییبازافزایش مشارکت و همکاری در  دوستان یا همساالن،
 مندهعالقتقلیدی و  هاییبازشروع  گروهی و اجتماعی و رعایت بیشتر قوانین و مقررات،

 شدن هماهنگی جسمانی ترکامل (،ایفای نقش) یگراندشدن کودک به بازی کردن نقش 
ا ر سروصداپر  هاییبازو فعال است و  بردیماز کارهای پرتحرک لذت  هاآن ؛یابندیم

 (3131 ،جدیدی سیادت،؛ 3131 یگانه،) دوست دارد
 برای مدت بیشتری به بازی توانندیم ،یسالگششدر کودکان  از نظر رشد اجتماعی

ر تجمعی برای کودکان پذیرفته هاییباززیرا در این سن رعایت قوانین  خود ادامه دهند؛
را تقلید کنند؛  ترهابزرگ هاییسرگرمدر سنی هستند که دوست دارند  هاآن است.
مایی و ندکه نباید اجازه داد این ویژگی به خو گرددیم پدیدار هاآندر  یجتدربه نفسعزت

 ؛3132 عابدین پور،) کنندیمعمل  ترپختهگروهی  هاییبازمبدل شود؛ در  یخودپرست
 .(3131عباسی،  راد، محمدی، ، شهبازیقدمپور

 بر روی اجتماعی هایمهارتبازی بر بهبود  یاثربخشدر زمینه  شدهانجام هایپژوهش
( در 3133) همکارانو  پور یزدانی. اندنمودهبه کارایی این روش اشاره  مختلف هایجمعیت

فهان به این نتیجه دست یافتند که ساله شهر اص 6-7 دبستانیپیش پژوهشی بر روی کودکان
 دختر کودکان اجتماعی هایمهارت مؤثر، هایگونه به تواندمی گروهی هایبازی
پژوهش خود بر روی دانش آموزان  در نیز (3131) سهرابی .دهد افزایش را دبستانیپیش

ه مربوط ب هایمهارتگروهی  هایبازیه دختر پایه پنجم ابتدایی شهر تهران نشان داد ک
با  هایافته این .دهدمیهمکاری و برقراری ارتباط میان فردی دانش آموزان دختر را افزایش 

 دادنشان  هاآناست. نتایج پژوهش  همسو نیز (3133) هستیو  (3193) مرادخدا  ،هاییافته
و هم دانش  ساله 1-1کودکان  هم اجتماعی هایمهارت رشدگروهی بر  هایبازیکه 

 3پژوهشی که توسط کاپرالوس و لی و گری وبرتا در است. مؤثرآموزان پایه اول ابتدایی 

                                              
1. Kapralos & Lee & Gre & Berta 
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 ابزار مهمی برای عنوانبهگروهی  هایبازی حاکی از آن بودند که نتایج ( انجام شد،2131)
 .شوندمیآموزش تعامالت اجتماعی محسوب 

( انجام 2119) 3جامیسون و دنینگچاپمن و -در پژوهش دیگری که توسط استانتون 
فردی  گروهی و تعامالت بین هایبازیگروهی مثل  هایفعالیت نشان دادند که نتایج گرفت،

 2چاپمن واسنل-استانتون  هاییافتهبا  هایافته این ،همچنین .است مؤثربر بهبود روابط افراد 

گروهی از قبیل  هایبازیدر پژوهش خود نشان دادند که  هاآن .باشدمی( همسو 2133)
 هاییافته .شودمیواقع  مؤثربین فردی  هایکنشاجتماعی و  هایفعالیت بر تعامل با همساالن

کودکان با دریافت  از آن است که حاکی نیز (2119) 1مک نل و راسل پژوهش برون، ادوم،
جایگاه باالیی در تعامالت اجتماعی به دست  گروهی و بازی با همساالن هایآموزش

 (2113) 1نیتیاستاگ و یورنو بالطبع نگرش مثبتی به این تعامالت پیدا خواهند کرد.  آورندمی
 و یوانمودساز بازی میان مثبتی رابطه که دریافتند ساله 1-7بر روی کودکان  ایمطالعهدر 

 نشان هایافته این. دارد وجود همساالن با گونه بازی تعامل و مدرسه هایفعالیت در درگیری
 اشتهد بهتری اجتماعی تعامل خود همساالن با دارند مهارت بازی در که کودکانی که دهدمی

 .شوندمی درگیر بیشتر نیز کالس هایفعالیت در و
 از زین در تعیین رفتارهای اجتماعی کودک مادر،عاطفی  یهاواکنش ،عالوه بر بازی

مرجع ثبات عاطفی  ،مدیر احساسات عنوانبه مادر در واقع، برخوردار است.خاصی  اهمیت
وابط ر یریگشکلبر  تواندیم و نخستین فردی که با کودک ارتباط دارد، در کودک
 بر اساس .تمادر نخستین گذرگاه کودک به زندگی اجتماعی اس بگذارد. یرتأثاجتماعی او 

اگر  ست.وادلبستگی کودک با مادر اساس سازگاری اجتماعی  ،نگردیدگاه روانشناسی رشد
 صورتبهشیوه فرزند پروری مادر در چند ماه اول زندگی، به صورتی باشد که فرزندش را 

 یسازگارنا مانند، یسالبزرگاز مشکالتی که افراد در  یاریبس دلبسته ایمن پرورش دهد،
 نخواهند ،کنندیمتحصیلی تجربه  یافتادگعقب ارتباط با دیگران، یبرقرار زناشویی، طالق،

رابطه  ینا داشت. روابط دلبستگی نقش بسیار مهمی در احساس امنیت دارد و برای کودکان،
 .(3193 ؛ طرازجانی،3132 شعیبی،) شودیمابتدا با مادر برقرار 

                                              
1. Stanton-Chapman & Denning & Jamison 

2. Stanton- Chapman & Snell 

3. Brown & Odom & McConnell & Rathel 

4. Uren & Estageniti 
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محیطی خود را به  یهافرصتتا او  شودیمتجربیات اولیه کودک با مادر موجب 
ه واقع، یک رابطه دلبست در حداکثر برساند و روابط اجتماعی حمایتی خود را شکل دهد.

عملکرد و شایستگی را در روابط اجتماعی کودک تسهیل نماید.  تواندیمایمن با مادر 
نی درو یتجربهتا از  دهدیماو اجازه  به افزایش احساس امنیت کودک در ارتباط با مادر،

رک کند و و دیگران را د خود د بیرون بیاید و بتواند به شناخت بیشتری دست پیدا کند؛خو
. ابدییمو باورهای خودش سازمان  احساسات ،افکار حاالت، یلهوسبهبفهمد که رفتارش 

ندگی در هرزمانی از ز یجاناته ،شناخت بر رفتار، تواندیمکودک -دلبستگی در رابطه مادر
 در برقراری دلبستگی مناسب با والدین با ناتوانی کودک در برقراری شکستبگذارد.  یرتأث

ت این کیفی دهندهنشاناز عواملی که  یکی .روابط اجتماعی در دوران بزرگسالی همراه است
 .استروابط هیجانی و اجتماعی خود با کودک  مادر در 3هیجانی هوش رابطه عاطفی است،

 .(3193 ،زادهطالبو  3132 ؛ شعیبی،3193 طرازجانی،)
توانایی "( هوش هیجانی:113ص  ،3331 ،2سالووی و مایر ؛ نقل از3131) یفسبه گفته 

از  هاآنمتمایز ساختن  منظوربهخود و دیگران  هاییجانهو  هااحساسفرد در نظارت بر 
بک افرادی که س ."است یکدیگر و استفاده از این اطالعات برای هدایت اندیشه و عمل خود

 هاانیجهبه مدیریت  توانندیمهوش هیجانی باالیی بوده و  یدارا دلبستگی ایمن دارند،
 طوربهرا  هاییدگتنو توان مقابله با  زده دستدر زندگی  مؤثر هایگیرییمتصمپرداخته و به 

از هوش هیجانی  یامرتبهزن در چه  ینکها ،ینبنابرا ؛(3132 )شعیبی، داشته باشند اثربخش
مادری  این معنا به دارد. یمؤثرن نقش آ یهامؤلفه در انتقال یقین، طوربه اشته باشد،قرار د

سات دربیان عقاید و احسا یتقاطع نفس، حرمت که از خصوصیات مطلوبی همچون استقالل،
مدی و موفقیت زندگی فردی و آکار تربیتی مناسبی در جهت روش خود برخوردار است،

 .(3191 ،آبادینحسحسینی ) کندیماجتماعی فرزندان اتخاذ 
بررسی نقش سرمایه هیجانی مادران در  ( در پژوهش خود با عنوان2131) 1ماهونی

از  اندتومیمادر  ویژهبه مدرسه و زندگی کودکان نشان داد باال بودن هوش هیجانی والدین،
با  صمیمیتو یک تجربه مثبت از  مهم زندگی حمایت کند هایموقعیتدر  هاآنفرزندان 

                                              
1. emotional intelligence quotient 

2. Solovy & mayeer 

3. Mahoney 
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 3و هوی رینالدی هایپژوهشنتایج  و موفقیت تحصیلی برای کودکان فراهم کند. دیگران

مادران بر گسترش  هایویژگی( حاکی از آن است که: نفوذ 2117) 2( و باگنر وایبرج2132)
 همؤلفیک  عنوانبهاست و تقویت هوش هیجانی در مادران  تأثیرگذاررفتار فرزندان 

کننده خوبی برای رفتارهای اجتماعی سازگارانه و تعامالت اجتماعی  بینیپیش ،شناختیروان
مادران عامل مهمی در کاهش مشکالت ارتباطی و بهبود  .شودمیکودکانشان در نظر گرفته 

( نیز 2133) 1زادهحسنپژوهشی امرایی و  در .آیندمیتعامالت اجتماعی کودکان به شمار 
بر تعامل اجتماعی  هاآنهوش هیجانی  ازجملهز مادران بار هایویژگینشان دادند که 

( انجام 2116) 1پژوهشی دیگر که از سوی النداحی وریسر ولوجی در .است مؤثرفرزندانشان 
ر بهبود ب هاآن هایمهارتبر روی والدین و تقویت  کار گرفته نتایج حاکی از آن بودند که

 أثیرگذارتیک فرد  عنوانبه مادران حقیقت، در است. تأثیرگذارمشکالت رفتاری فرزندان 
 اجتماعی فرزندان خود کمک کنند. هایمهارتبه بهبود  توانندمی

به این نتیجه  دبستانیپیشساله  1-6( در پژوهشی بر روی کودکان 3199) صید
 انیدبستپیشاجتماعی کودکان  هایمهارتهوش هیجانی مادران با  بین که: یافتدست
ساله  6بر روی کودکان  (3131) مشهدی دیگر، ایمطالعهمعناداری وجود دارد. در  یرابطه

آن  هایمؤلفهاجتماعی بر افزایش سطح هوش هیجانی و  هایمهارتنشان داد که آموزش 
 .نیست تأثیرگذار ساله 6در کودکان 

زندان به فر هاارزشنیز در آموزش هنجارها و  دبستانییشپمراکز  مادر، یرتأثعالوه بر 
 ،ریگدعبارتبه. عموماً جذابیتی بیش از خانه دارد هابچه برای ،مهدکودک .دارند دخالت

 ؛بیشتر از خانه و خانواده است مراتببه و از مربیان مهدکودککودکان در  یرپذیریتأث
جانی یمنابع اطالعات درباره رفتار اجتماعی و ه ینترمهم عنوانبه والدین و مربیان، بنابراین،

با رتبه گذاری مربی برای  هاآناطالعات از  یآورجمعکه  ؛شوندیمکودکان محسوب 
 است یو ضرور کنندهکمک از رفتار اجتماعی کودکان ترکاملدستیابی به تصویری 

اطالعات  یآورجمعو با  دبستانییشپپژوهش حاضر در مرکز  رو. از این(3196 مفیدی،)
 .گرددیمدرباره رفتارهای اجتماعی کودکان از مربیان انجام 

                                              
1. Rinaldi & Howe 

2. Bagner & Eybreg 

3. Amrai & Hassanzadeh 

4. Lundahl & Risser & Lovejoy 
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پیشین نیز  هایپژوهشکه  اجتماعی در دوران کودکی هایمهارتبا توجه به اهمیت 
 1-6کودکان  اجتماعی یهامهارت بهبود پژوهش حاضر،هدف  ،انددادهاین امر را نشان 

و شناخت هوش هیجانی مادران کودکان کم مهارت و ارتباط  گروهی هاییباز راه از ساله
برای انجام  ییهاهیفرض در همین راستا، است. هاآناجتماعی  یهامهارتآن با آموختن 

 از: اندعبارتکه  پژوهش در نظر گرفته شده است
 بودبه بر دبستانییشپ کودکان در گروهی هاییباز راه از اجتماعی یهامهارت آموزش. 3

 .موتر است هاآن اجتماعی یهامهارت
 در گروهی هاییبازراه  مادر ازبا کنترل هوش هیجانی  اجتماعی یهامهارت آموزش .2

 است. مؤثر هاآن یهامهارت بهبود بر دبستانییشپ کودکان

 پژوهش روش
اعی اجتم یهامهارتبه دنبال کنترل و دستکاری متغیرهای  حاضر، پژوهش کهینابا توجه به 

 نآزموپس - آزمونیشپنیمه آزمایشی و با طرح  از نوع است، پژوهش گروهی هاییبازو 
ساله  1-6دختر و پسر  کودک 311شامل ها آزمودنی .انجام گرفته است 3با گروه کنترل

-31در سال تحصیلی  هاآنشهر تهران و مادران  2واقع در منطقه  مهدکودک و دبستانییشپ
 ،مهدکودکاز سوی مربیان  اجتماعی هایمهارت آزمونیشپپس از اجرای  .بودند 3131

کودک دختر و پسر در گروه سنی  11 سن، ازنظر هاآزمودنیهمتا کردن  و هامیانگینبرابری 
وه دو گر در ،تصادفی یریگنمونهبا  ؛پایین بود هاآناجتماعی  هایمهارت که ساله 1-6

برای  .دبو نفر 31 شامل تفکیک به هاگروه از هرکدام کنترل و آزمایشی گمارده شدند.
تحلیل کوواریانس استفاده  اجتماعی از آزمون هایمهارتحاصل از آزمون  هایدادهتحلیل 

 نیز سنجیده شد. گواه و آزمایش هایگروهنفر از مادران  11 هیجانی هوش همچنین،گردید؛ 
تایج ن تحلیل کوواریانس استفاده گردید؛از آزمون نیز  برای کنترل هوش هیجانی مادران

وزش مآبر مادران  هوش هیجانی تأثیر ازنظرتفاوت معناداری را  کوواریانس تحلیلآزمون 
 21دختر و  مطالعه موردنفر از کودکان  31 نشان نداد.را  اجتماعی گروه نمونه هایمهارت

 یگرنفر د 37ساله و  1مورد مطالعه را کودکان  یهانمونه نفر از 31. پسرها بودنددیگر  نفر از
 .انددادهساله تشکیل  6کودکان را 

                                              
1. pretest-post test raudomized group design 
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هر دو گروه آزمودنی   با گروه کنترل آزمونپس - آزمونیشپ در طرح: طرح پژوهش
 آزمونپسهر دو گروه با  یریگاندازهشدند. بار دوم  یریگاندازه آزمونیشپبار اول با یک 

در دو گروه کنترل و آزمایش قرار  در دسترس یریگنمونهبا روش  هایآزمودن انجام گرفت.
و  ودندبمشابه یکدیگر  ازهرجهتکه به این شیوه تشکیل شدند  یدوگروه گرفتند.

 رفت.گو تحت شرایط یکسان انجام  زمانیکدر  دو گروهمتغیر وابسته برای هر  یریگاندازه
ین ا یول ،گرفتقرار  اجتماعی( یهامهارتآموزش مستقل )گروه آزمایش در معرض متغیر 

 نشد. ( اجرا)کنترلدوم  متغیر برای گروه
جتماعی ا هایمهارت دو پرسشنامهاز  حاضر، پژوهشدر  :ابزارهای پژوهش

و  اجتماعی کودکان هایمهارتبرای ارزیابی  ساخته و هوش هیجانی سیبریاشرینگمحقق
اده از با استف ساختهاجتماعی محقق هایمهارت پرسشنامه .استفاده شدهوش هیجانی مادران 

 رشد ،(3193) ینوران-یاحمد (،3339) 3الیوت-گرشاماجتماعی  هایمهارت هایپرسشنامه
و کتاب آموزش اخالق و قانون پذیری جان بزرگی، نوری و  (33113) 2اجتماعی وایلند

رفتار ) یهمکار ،مؤلفه 9و  سؤال 17 یدارا ( ساخته شده است. پرسشنامه3133) یسهرآگاه 
خود  توانایی تطبیق) یهمدل ،دو یا چند فرد جهت رسیدن به یک هدف مشترک است.( توأم

ایی توان) یخودمهارگر، (فهمیدن احساسات منظوربهاز منظر ذهنی با یک شخص یا چیزی 
 راد باشیوه برخورد افمعاشرت ) آداب ،(رفتار مطابق با موقعیت تعدیل پیروی از درخواست،

واقعی بر  هایموفقیتاحساس خود ارزشمندی که از نسبت ) نفساعتمادبه ،(دیگران
 حشف زدن، داد مانندشامل رفتارهایی ) یپرخاشگر ،(آیدمیادعا شده به دست  هایموفقیت

ظم برقراری ن منظوربهلزوم وجود قانون برای زندگی ، قانون پذیری )زدن و...( کتک دادن،
 (ناشی از عالقه و توجه فرد به دیگران) یاجتماع یریگجهت ( وو امنیت دز زندگی اجتماعی

 1 صورتبه پرسشنامه، سؤاالتپاسخ  .گرددمیاز سوی مربیان کودکان تکمیل  ؛ کهاست
پرسشنامه  در .( درجه بندی شده است1) یشههم( تا 3) از هرگزاز نوع مقیاس لیکرت  ایدرجه

 نمره و باال اجتماعی مهارت دهندهنشان باال نمره که گردندمی جمع هم با هامؤلفهامی تم

 تیداروایی محتوایی پرسشنامه توسط اس.است  پایین اجتماعی مهارت دهندهنشان پایین
 تعیین شد. پایایی پرسشنامه در این تحقیق با روش ابهامات نکردناز برطرف  پس ،صالحذی

                                              
1. Garsham & Olyoot 

2. Vayland 
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طراحی  دست آمد. به 73/1تا  13/1بین  هاآزمونو خرده  93/1 برای کل آن،آلفای کرونباخ 
رفتن در نظر گ و با مطالعه منابع مختلف توسط پژوهشگر اجتماعی هایمهارتپرسشنامه 

مورد  هپرسشنام هایمؤلفههمه  انتخاب و طراحی شوند که یاگونهبه گروهی هایبازی کهینا
 پیشین متمایز نمود. هایپژوهشد؛ این پژوهش را از سایر جداگانه بسنجن طوربه نظر را

به صورتی است که  پرسشنامه( یهامؤلفهبازی برای همه  13) شدهیطراح هاییباز
شرکت کردند  هایبازکودکان در  یهمهکودکان گروه آزمایش بود و  یهمه یموردعالقه

 و کسی بدون فعالیت نبود.
مؤلفه  1و  سؤال 11دارای سنجش هوش هیجانی مادران  برای 3سیبریاشرینگپرسشنامه 

پاسخ  ( استاجتماعی هایمهارتو  یزیخودانگ ،یخودکنترل ،یهمدل خودآگاهی،)
( درجه بندی 1) یشههم( تا 3) از هرگزاز نوع مقیاس لیکرت  ایدرجه 1 صورتبه سؤاالت

هوش  دهندهنشان باال نمره که گردندمی جمع هم با هامؤلفهتمامی نهایت،  در .شده است
روایی پرسشنامه  (11-361است ) پایین هوش هیجانی دهندهنشان پایین نمره و باال هیجانی
با بررسی همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه هوش هیجانی کوپر  (3191) یمنصورتوسط 
کل  یپایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ برا ، به دست آمد1/ 61برابر با  2اسمیت

به دست آمد.پایایی پرسشنامه مذکور نیز در  61/1تا  11/1و خرده آزمون ها بین  91/1 آن،
 به دست آمد. 91/1برابر با  آلفای کرونباخ این پژوهش با روش

اطالعات پژوهشی، ابتدا، نوع و گروه پژوهش در نظر گرفته شد.  یآورجمعبرای 
تصویری از نظرات پیرامون  تالش پژوهش به دست آوردن کهییازآنجا ،یگردعبارتبه

شناسایی این روابط در گروه  از جهتو  1میدانی یهاپژوهشمتغیرها بود در گروه 
. قرار گرفت 1کاربردی یهاپژوهشآزمایشی و از نظر هدف و نتایج در گروه  یهاپژوهش

 یهامهارت، پرسشنامه محقق ساخته موردنظر مهدکودک سپس، بعد از مشخص شدن
با شناختی  هاآنقرار داده شد تا  ساله 1-6کودکان  هاییمرب یاردر اخت اجتماعی کودکان،

از کودکان  صورتینبد ،که از کودکان دارند؛ پرسشنامه مذکور را تکمیل نمایند
 یکی از عنوانبهسنجش هوش هیجانی مادران  منظوربه ،ینهمچن به عمل آمد. آزمونیشپ

                                              
1. Sibriyashering 

2. Cooper esmith 

3. field research 

4. apilayd resaerch 
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در  سیبریاشرینگ اجتماعی کودکان، پرسشنامه هوش هیجانی یهامهارتعوامل مرتبط با 
اجرای  یراب .پاسخ گویند هاسؤالهمین گروه سنی گذاشته شد تا به  کودکان اختیار مادران

 پژوهش فرایندی نیز به شرح زیر انجام گرفت:
هش از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی انجام پژو جهت اینامهیمعرفدر مرحله اول، 

ف و اهدا نامهیمعرف ارائه با داده شد. موردنظر مهدکودکدانشگاه الزهرا صادر گردید و به 
در مرحله  به اهمیت پژوهش حاضر جلب گردد. مهدکودکپژوهش سعی شد که همکاری 

 کودک گروه سنی 311مورد نظر،  دبستانییشپو مرکز  مهدکودککودکان  دوم، از بین
در  یریگنمونهبا روش  کم مهارتدختر و پسر  کودک 11،سپس ساله انتخاب شدند. 6-1

 تصادفی در دو صورتبهاجتماعی انتخاب و  یهامهارت آزمونیشپدسترس پس از اجرای 
 ،نی، از میان مادران همان گروه سینهمچن و کنترل گمارده شدند. یشیآزما نفر، 31 گروه
در مرحله سوم،  گواه و آزمایش نیز سنجیده شد. یهاگروهمادران  نفر از 11هیجانی  هوش

جلسه و در هر هفته دو  31گروه آزمایش در  کودکان اجتماعی، یهامهارتبرای بهبود 
از سوی پژوهشگر شرکت کردند. انتخاب و طراحی  شدهیطراحگروهی  هاییباز جلسه،

 یآورجمعمنابع مختلف و  از مطالعه، پس اندشدهآورده  یوستدر پکه  هایبازهریک از 
اساتید در زمینه چگونگی آموزش  هایییراهنماو  مهدکودکاطالعات، مشورت با مربیان 

بازی عالوه  یهاجلسهدر  گروهی انجام گرفته است. هاییبازاجتماعی از راه  یهامهارت
 هدف فرعی نیز مورد توجه قرار گرفت. اجتماعی(، چند یهامهارتارتقای ) یاصلبر هدف 

 حذف هایباز از کودکی چیو ه باشند داشته شرکت هایدربازآنکه همه کودکان باید  اول
 رد سوم، شوند، گروه در یرکالمیغ ارتباطات تحریک موجب هایباز کهآن دوم. نشود

 موجب هایباز در آخر است، الزم و ضروری بسیار اعضا همکاری هایباز اهداف به رسیدن
رشدی و  یهایژگیوکه انتظار رفت با  طورهمان هایباز باشد. کودکان سرگرمی و تفریح

 را اجرای آن نحوه بازی، هر اجرای از قبل پژوهشگر سنی کودکان نیز هماهنگ بود.
در مرحله آخر، مدتی پس از پایان  داد. آموزش عینی به کودکان و عملی صورتبه

توسط  آزمونپساجتماعی برای انجام  یهامهارتپرسشنامه  مجدداً آموزش، یهاجلسه
 گردید. لی( تکممربیان کودکان هر دو گروه )گواه و آزمایش
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 ی پژوهشهایافته
 های جمعیت شناختی گروه نمونه بر اساس سن و جنسویژگی .1جدول

 
 
 
 
 
 
 
 

های مورد مطالعه دختر و درصد( از نمونه 1131نفر) 31که دهدجدول فوق نشان می
 های مورداز نمونه درصد( 1/11نفر ) 31همچنین،  درصد( از آنها پسر هستند. 6637نفر)21

 درصد( از آنها پسر هستند. 7/16نفر ) 37ساله و  1کودکان 
 کودکان در گروهی هاییباز راه از اجتماعی یهامهارت آموزش: 3فرضیه 

 .ر استثمو هاآن اجتماعی یهامهارت بهبود بر دبستانییشپ

 نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس ها درگروههای آزمایش  وگواه. 2جدول 
 کودکان پیش دبستانی

 سطح معنی داری F df1 df2 متغیر وابسته

 199/1 29 3 32/1 نمرات مهارت های اجتماعی  کودکان

پیش فرض  معنادار نیست، Fدهد ،از آنجایی که مقدار همانطور که جدول فوق نشان می
ردیده است گ، تأیید گروه آزمایش کودکان پیش دبستانی های نمرات در دوتساوی واریانس

(199/1 =p .) 
  

 حجم نمونه درصد فراوانی تعداد گروه ها وضعیت

 جنس
 11 1/11 31 دختر

 11 7/66 21 پسر

 سن
 11 1/11 31 ساله 1کودکان 

 11 7/16 37 ساله 6کودکان 



 77                                                  ...با کنترل هوش یگروه هاییاز راه باز یاجتماع یهاآموزش مهارت

 

 

از راه  یدبستانیشپاجتماعی به کودکان  هایمهارت تأثیر آموزش تحلیل کوواریانس نتایج .3جدول 
 گروهی هایبازی

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

 سطح
 داریمعنی

میزان 
 تأثیر

توان 
 آماری

 33/1 11/1 113/1 13/27 913/619 3 913/619 ماندهباقی

 11/3 71/1 113/1 91/91 961/2111 3 961/2111 آزمونپس

گروه 
آزمایش و 

 گواه
371/1119 3 371/1119 711/379 113/1 96/1 11/3 

 مقیاس بر گروهی هایبازی معنادار تأثیر دهندهنشان (1 جدول) یانسکووار تحلیل نتایج

. است 96/1میزان این تأثیر  (P<13/1) .باشدمیاجتماعی در گروه آزمایش  هایمهارت کلی
ده باشد ش فرض صفر اشتباهاً تأیید کهنیاآمده است یعنی احتمال  به دست 3توان آماری 

 .گرددیموجود ندارد. بنابراین فرضیه اوّل پژوهش تأیید 

 یهاگروه) دبستانییشپ کودکان در اجتماعی یهامهارت نمرات پراکندگی یعتوز .4 جدول
 آزمایش و گواه(

 کشیدگی کجی حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین تعداد هاگروه وضعیت

 آزمونپیش
 963/1 -137/1 369 331 13/31 61/311 31 آزمایش

 63/3 -621/1 367 321 32/33 96/311 31 گواه

 آزمونپس
 172/1 -179/1 393 313 12/9 31/363 31 آزمایش

 63/3 621/1 367 321 32/33 96/311 31 گواه

کودکان در  اجتماعی یهامهارت متوسط نمرات دهدیم( نشان 1همانطورکه جدول )
نمره ( با کمترین 13/31، انحراف معیار آن )61/311در گروه آزمایش برابر با  آزمونشیپ
( با 32/33و انحراف معیـار آن ) 96/311( و گـروه گـواه برابر با 369نمره )( و بیشترین 331)

نمرات  متوسط آزموندر پس( است. همچنین 367نمره )( و حداکثر 321نمره )حداقل 
( 12/9، انحراف معیار آن )31/363کودکان در گروه آزمایش برابر با  اجتماعی یهامهارت
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و انحراف معیـار  96/311و گـروه گـواه برابر با  (393نمره )حداکثر  ( و313نمره )با حداقل 
 است. (367نمره )( و حداکثر 321نمره )( با حداقل 32/33آن )

 
در  اجتماعی یهامهارت یهامؤلفهتحلیل کوواریانس مربوط به تأثیر آموزش  نتایج .5جدول 

 گروهی هاییبازاز راه  دبستانییشپکودکان 

 هامؤلفه

ت
یرا

تغی
ع 

منب
 

ع 
مو

مج
ت

ورا
جذ

م
ی 

زاد
ه آ

رج
د

 

 میانگین
F 

طح
س

 
نی

مع
ی

دار
 

ثیر
 تأ

ان
میز

ی 
مار

ن آ
توا

 

 مجذورات

 همکاری

واه
 گ

وه
گر

 و 
ش

مای
آز

وه 
گر

 

111/77 3 111/77 17/61 113/1 71/1 11/3 

 11/3 93/1 113/1 99/223 12/212 3 12/212 همدلی

 11/3 91/1 113/1 16/317 11/311 3 11/311 خودمهارگری

آداب 
 معاشرت

73/322 3 73/322 62/19 113/1 69/1 11/3 

احترام به 
 قانون

21/311 3 21/311 11/13 113/1 69/1 11/3 

 21/1 11/1 21/1 19/3 21/2 3 21/2 نفساعتمادبه

 37/1 19/1 113/1 63/36 37/11 3 37/11 پرخاشگری

گیری جهت
 اجتماعی

19/11 3 19/11 17/31 113/1 11/1 31/1 

 یهامهارت یهامؤلفه، تفاوت میانگین نمرات دهدیمنشان  (1)که جدول  طورهمان
 یهمدل(، 9111/32، 911/3) یشامل )همکاربه ترتیب  آزمونپسو  آزمونشیپاجتماعی در 

، 311/31معاشرت )(، آداب 66/39، 11/31) یخودمهارگر (،7111/12، 711/26)
 یریگجهت( و 111/3،6111/6) یپرخاشگر (،61/11،17قانون )به  احترام (،3111/39

در  (1111/9، 311/3) نفساعتمادبه مؤلفه(( به استثناء 3667/31، 3667/32) یاجتماع
است و این  داریمعن 113/1در گروهای آزمایش و گواه در سطح  یدبستانشیپکودکان 

ت. پس اس داریمعندر گروه آزمایش و گواه  شدهمشاهدهنتیجه به این معنی است که تفاوت 
 مؤلفه استثناءبهاجتماعی ) یهامهارت یهامؤلفهنتیجه گرفت که آموزش  توانیم
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 یهامهارتبر بهبود  یدبستانشیپگروهی در کودکان  یهایبازاز راه ( نفساعتمادبه
 است.مؤثر  هاآناجتماعی 

 هاییباز طریق مادر ازبا کنترل هوش هیجانی  اجتماعی یهامهارت آموزش :2فرضیه 
 است. مؤثر هاآن یهامهارت بهبود بر دبستانییشپ کودکان در گروهی

 هایمهارتتحلیل کوواریانس مربوط به تأثیر هوش هیجانی مادران در آموزش  نتایج .6جدول
 دبستانییشپاجتماعی کودکان 

منبع 
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

 سطح
 داریمعنی

میزان 
 تأثیر

توان 
 آماری

 11/3 91/1 113/1 997/316 369/31967 3 369/31967 ماندهباقی

هوش 
هیجانی 
 مادران

123/311 3 123/311 61/3 23/1 11/1 21/1 

گروه 
آزمایش و 

 گواه
761/1369 3 761/1369 311/11 113/1 62/1 11/3 

تأثیر هوش هیجانی مادران در ایجاد تفاوت بین  دهدیمکه جدول باال نشان  طورهمان
 داریمعندر گروهای آزمایش و گواه  یدبستانشیپاجتماعی در کودکان  یهامهارتنمرات 

اجتماعی کودکان  یهامهارتنمرات  در شدهمشاهدهبنابراین، تفاوت  (p > 11/1) ستین
گروهی است نه هوش هیجانی مادران.  یهایبازاجتماعی از راه  یهامهارتناشی از آموزش 

 .گرددیمپژوهش رد  لذا فرضیه دوم

 دبستانییشپهوش هیجانی مادران کودکان  توزیع پراکندگی نمرات .7جدول 

 کشیدگی کجی حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 -211/1 113/1 311 93 61/31 31/336 11 هوش هیجانی مادران

نمرات هوش هیجانی مادران کودکان  متوسط دهدمیهمانطورکه جدول باال نشان 
محاسبه گردیده که حداقل نمره  61/31با انحراف استاندارد  31/336برابر با  دبستانییشپ

 .باشدمی 311و حداکثر  93هوش هیجانی 



 69 بهار، چهل و سوم، شماره سیزدهمسال  شناسی تربیتی،روانفصلنامه                                                     77

 

در  اهآناجتماعی کودکان با توجه به جنسیت  یهامهارتآیا بین -1 جانبی: هاییافته
 تفاوت وجود دارد؟ آزمونپسو  آزمونیشپ

اجتماعی کودکان دختر و  یهامهارت مستقل در مورد مقایسه میانگین نمرات tنتایج آزمون  .8جدول 
 پسر

 وضعیت

نتایج آزمون لوین در مورد برابری 
 های دو گروهواریانس

 های دواستیودنت در مورد مقایسه میانگین tنتایج آزمون 
 گروه کودکان دختر و کودکان پسر

F سطح معناداری T سطح معناداری درجه ازادی 

 19/1 29 76/3 71/1 32/1 آزمونپیش

 119/1 29 96/2 11/1 17/1 آزمونپس

 یهامهارتتفاوت بین میانگین نمرات  آزمونشیپدر  دهدیم( نشان 9جدول )نتایج 
میانگین نمرات ) .نیست داریمعنآماری  ازنظر آزمونشیپدر  اجتماعی کودکان دختر و پسر

در  21با فراوانی  نمرات پسرها نیانگیم ،61/311با  برابر آزمونشیپدر  31با فراوانی  دخترها
یکسان  باهمکودکان دختر و پسر اجتماعی  یهامهارت یعنی( 11/312با برابر  آزمونشیپ

 .دهدیمنتایج نشان  آزمونپس( در < 1/1Pو  29d.f= ،76/3  =t ،19/1 = sig) هستند.
 اجتماعی بهتری برخوردار هستند. یهامهارتبا کودکان پسر از  کودکان دختر در مقایسه

(1/0P < نمرات پسرها در  نیانگیم ،61/367برابر با  آزمونپسدر  دخترها( )میانگین نمرات
 (11/312برابر با  آزمونپس

 اجتماعی کودکان با توجه به سن آنها تفاوت وجود دارد؟ یهامهارتآیا بین -2

 5اجتماعی کودکان  هایمهارت مستقل در مورد مقایسه میانگین نمرات tنتایج آزمون  .9جدول 
 ساله 6ساله و 

 وضعیت

نتایج آزمون لوین در مورد برابری 
 های دو گروهواریانس

و های داستیودنت در مورد مقایسه میانگین tنتایج آزمون 
 ساله 6ساله و  1گروه کودکان 

F سطح معناداری T سطح معناداری درجه ازادی 

 31/1 29 -11/3 16/1 11/1 آزمونپیش

 11/1 29 31/2 19/1 13/1 آزمونپس
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 یهامهارتتفاوت بین میانگین نمرات  آزمونشیپدر  دهدیم( نشان 3جدول )نتایج 
، 29d.f= ،11/3-  =t) نیست. داریمعنساله از نظر آماری  6ساله و  1اجتماعی کودکان 

31/1  =sig ،1/1P > .) یهامهارتدر  هاآندرواقع تفاوتی بین کودکان با توجه به سن 
، میانگین 63/313با برابر  آزمونشیپدر  ساله 1میانگین نمرات کودکان ) اجتماعی نیست.

نتایج نشان  آزمونپس در ،نی( همچن319 بابرابر  آزمونشیپدر  ساله 6نمرات کودکان 
ساله از نظر  6ساله و  1اجتماعی کودکان  یهامهارت، تفاوت بین میانگین نمرات دهدیم

 یهامهارت عملکرد (.> 29d.f= ،31/2  =t ،11/1  =sig ،1/1P) است. داریمعنآماری 
در  ساله 1)میانگین نمرات کودکان است.  ساله 1بهتر از کودکان  ساله 6اجتماعی کودکان 

 (76/373 بابرابر  آزمونپسدر  ساله 6، میانگین نمرات کودکان 31/317با برابر  آزمونپس
جود تفاوتی و هایمرباجتماعی کودکان با توجه به تحصیالت  یهامهارتآیا بین -1
 دارد؟

تماعی اج یهامهارتتحصیالت مربی بر  یرتأثدرزمینه  نتایج آزمون واریانس تک متغیره .11جدول
 کودکان

 هاگروه وضعیت
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

 آزمونپیش
 111/1 1333/1 112/1 1 1326/1 بین گروهی

 - - 116/1 26 336/3 گروهیدرون

 آزمونپس
 113/1 111/3 122/1 1 166/1 بین گروهی

 - - 123/1 33 121/1 گروهیدرون

هم در  آمدهدستبه Fمقدار  کهییازآنجا، دهدیم( نشان 31که نتایج جدول ) طورهمان
 =123/1F= ،1 %a) .آزمونپسو هم در ( =F=، a= %5،26، 1 df 1/ 1 333) آزمونیشپ

 ،33 ،1 df= جتماعی ا یهامهارتبر  یریتأثگفت تحصیالت مربی  توانیم( معنادار نیست
، یپلمد رابر با:ب آزمونیشپبه تفکیک تحصیالت در  هایمربمیانگین نمرات ) کودکان ندارد.

نمرات به  یانگینم ؛63/313، یسانسلفوقو  11/311، یسانسل 61/319، یپلمدفوق 91/317
، 11/361، 11/311، 66/312هم برابر با:  آزمونپستفکیک تحصیالت به ترتیب در 

97/313). 
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 گیریو نتیجه ثحب
 هاییباز راه از ساله 1-6کودکان  اجتماعی یهامهارت هدف بهبود با پژوهش حاضر،

و شناخت هوش هیجانی مادران کودکان کم مهارت و ارتباط آن با آموختن  گروهی
 از راه مشاهده، افراد بر طبق نظریه یادگیری اجتماعی، انجام شد. هاآناجتماعی  یهامهارت

گروهی الگوی خوبی برای  هایبازیکه در این میان،  آموزندمیاجتماعی را  رفتارهای
( 3ل جدویا آزمون کواریانس ) فرضیه اول، وتحلیلیهتجزنتایج حاصل از کودک است. 

 یهامهارت بهبود بر (113/1سطح معناداری ) یگروه هایبازی یاثربخش کنندهیانب
 زیر هایپژوهشبا  هایافتهاین  بود. آزمونپس مرحله در آزمایش گروه افراد کلی اجتماعی

 خدامراد ،(3131) سهرابی (،3133) هستی (،3133) یخواستیزدانی پور و یزد  همسویی دارد.
گروهی  هایبازینشان دادند  مختلف هایجمعیتمشابهی بر روی  هایپژوهشدر  (3193)

، استانتون ،(2131) 3کاپرالوس و لی و گری وبرتا است. مؤثراجتماعی  هایمهارتبر بهبود 
 1استاگنیتی و (، یورن2133) 1چاپمن واسنل-(، استانتون 2119) 2چاپمن و جامیسون و دنینگ

بازی نشان دادند  خود هایپژوهشدر  نیز (،2119) 1برون و ادوم و مک نل و راسل ،(2113)
 هاافتهی این تبیین در یطورکلبه اجتماعی است. هایمهارت اثربخشییک ابزار مهم در 

 سمت با و گروهی صورتبه پژوهش این در کاررفتهبه یهایباز ازآنجاکه گفت. توانیم

 از کوچکی نمونه در خود را فرد که است شده موجب ،شدهانجام اجتماعی سویی و

 از را فردی بین روابط به مربوط مشکالت و کند تصور دیگران با تعامل در و جامعه

ه تعمیم مشاب یهاتیموقعبیابد و به  یحلراه هاآناز این راه بتواند برای  ؛ وکند نزدیک لمس
 دهد.

 هاییباز راه مادر ازبا کنترل هوش هیجانی  اجتماعی یهامهارت آموزشدر خصوص 
که  شد ( مشخص1)جدول  یانسکوواربا آزمون تحلیل  دبستانییشپ کودکان در گروهی

اجتماعی به اعضای گروه آزمایش از راه  یهامهارتهوش هیجانی مادران در آموزش 
اجتماعی گروه  یهامهارتدر واقع، بهبود  (p > 11/1) یستن مؤثرگروهی  هاییباز

                                              
1. Kapralos & Lee & Gre & Berta 

2. Stanton-Chapman & Denning & Jamison 

3. Stanton- Chapman & Snell 

4. uren & Estageniti 

5. Brown & Odom & McConnell & Rathel 
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گروهی بوده نه هوش  هاییبازبه دلیل انجام  شدهمشاهدهآزمایش و تفاوت بین نمرات 
ساله  6( بر روی کودکان 3131) یمشهدبا پژوهش  آمدهدستبههیجانی مادران. نتایج 

افزایش سطح  اجتماعی بر هایمهارت داد آموزشپژوهش او نشان  یجنتا همسویی دارد.
 اهونیم هاییافته، با همچنین نیست. تأثیرگذارآن در کودکان  هایمؤلفههوش هیجانی و 

و حسن  امرایی ،(3199) یدص (،2117) ( و باگنر وایبرج2132) (، رینالدی و هوی2131)
 اهپژوهش، نتایج دیگرعبارتبه مغایرت دارد. (2116) وریسر ولوجی النداحی (،2133) زاده

 اجتماعی رابطه هایمهارتمختلف نشان دادند که بین هوش هیجانی و  هایجمعیتبر روی 
اجتماعی کودکان  هایمهارتبر افزایش  تواندمی مادر هوش هیجانی و مستقیم وجود دارد

 پیشین، هایپژوهشاز دالیل مغایرت نتایج حاصل از فرضیه دوم با  یکی ،بنابراین ؛باشد مؤثر
آزمایش و کنترل در تکمیل پرسشنامه هوش  هایگروهمادران  حوصلگیبی ،تواندمی

 هیجانی با وجود بیان اهمیت پژوهش برای مادران است.
 یافت. جانبی دیگر نیز دست هاییافتهبه  پژوهشگر اصلی پژوهش، هایفرضیهعالوه بر 

 ایهمهارتدخترها در مقایسه با پسرها از این بود که جانبی پژوهش  هاییافتهاز  یکی
 دو گروه مستقل tبا آزمون  آزمونپسدر  (6جدول ) نتایج .اجتماعی بیشتری برخوردارند

اجتماعی بهتری  یهامهارتبا کودکان پسر از  کودکان دختر در مقایسهنشان داد نیز 
 (،3131) یسهراب(، 3131یگانه )است.  جهتهمزیر  هاییافتهاین یافته با برخوردار بودند. 

اجتماعی دخترها و پسرها تفاوت وجود  یهامهارت( نیز نشان دادند که بین 2133) 3عبدی
می، کرییافته با پژوهش  نیا اجتماعی بهتری دارند. یهادخترها مهارت دارد و در این میان،

 به عبارتی، تفاوتی بین کودکان دختر و پسر در ( مغایرت دارد.3193کیخاونی، محمدی )
 اجتماعی وجود ندارد. یهامهارت

ساله از  1در مقایسه با کودکان  ساله 6جانبی دیگر پژوهش این بود که کودکان  ییافته
دو گروه  tبا آزمون  آزمونپسدر  7 جدول نتایج ارتباطی بیشتری برخوردارند. هایمهارت

؛ دارد ساله تفاوت وجود 6ساله و  1کودکان  اجتماعی هایمهارتمستقل، نشان داد که بین 
 این یافته با یافته مشابهی در این زمینه همسویی یجنتا .ساله است 6این تفاوت به نفع کودکان  و

-6کودکان نشان داد ( 3131دادستان، عسگری، رحیم زاده، بیات ) پژوهش هاییافته دارد؛
 ن،آخری اجتماعی بیشتری برخوردارند. هایمهارتساله از  1-1در مقایسه با کودکان  ساله 1

                                              
1. Abdi 
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ان با توجه اجتماعی کودک هایمهارتبین میانگین نمرات  جانبی پژوهش نیز این بود که یافته
( با آزمون واریانس 9جدول )با توجه به نتایج  تفاوتی وجود دارد که هامربیبه تحصیالت 

ماعی اجت هایمهارتبر  یریتأث مهدکودک هایمربی یالتشد تحصمشخص  تک متغیره،
 ندارد. کودکان مورد نظر

 توانیمپیشین  یهاپژوهشبا  هاآنپژوهش و مقایسه  یهاافتهیاز تبیین  پس ،تیدرنها
 یهامهارتدرصد دانش آموزان به علت ضعف در  31 تا 31 هرسالهدر تبیینی کلی گفت، 

یکی از  ینبنابرا؛ گردندیمو دچار انزوای اجتماعی  اجتماعی از سوی همساالن خود طرد
ان خود را نش یسالبزرگمشکالت رفتاری دوران کودکی که بعدها در دوران دبستان و 

بیشتر موارد این امر از سوی مربیان مراکز  در اجتماعی است. یهامهارتضعف در  دهدیم
اسایی شن قادر به هاآن ؛ وگیردیمو حتی معلمان و والدین مورد غفلت قرار  دبستانییشپ

 هانآبه علت آگاهی اندک  تواندیمکه این امر  ردی ضعیف کودک نیستند؛روابط بین ف
 (.3131 معصومی،) اجتماعی در دوران کودکی باشد. یهامهارت نسبت به اهمیت

اگر بخواهیم کودکی اجتماعی پرورش دهیم از همان ابتدا باید به نیازهای اجتماعی و 
 یهامهارتتقویت  هامهدکودکدر  خصوصبه ،روانی او پاسخ بدهیم. یکی از این نیازها

مختلف  هاییبازاست. انجام  تربزرگبرای ورود به جامعه  نفساعتمادبهبین فردی و افزایش 
 (.3191 احمدی،) .کمک کند هامهارتبه تقویت این  تواندیمو توجه به اهمیت آن 

بودن  رفتارهای انسانی و پیچیده ینیبشیپعلوم انسانی در هر مرحله به دلیل عدم  یهاپژوهش
 این امر از حاضر نیز، پژوهش مواجه خواهند شد. ییهاتیمحدود با ابعاد مختلف انسانی،

و  امکان اجرای مرحله پیگیری عدم :ازجمله بود. روروبهجدا نبوده و پژوهشگر با مشکالتی 
 ن در پاسخگویی بهعدم دقت مربیا. هایبازبرای انجام  مهدکودکعدم امکانات مناسب در 

ا در لذ گرفتهانجام مهدکودکپژوهش در یک  ازآنجاکه ؛ واجتماعی هایمهارتپرسشنامه 
 نتایج باید دقت کرد. پذیرییمتعم

انجام پژوهش در سایر مقاطع تحصیلی و از:  اندعبارتبرخی از پیشنهادهای پژوهشی 
 پیوتری،کام هاییبازمانند  هایبازگروهی با دیگر  هاییباز یرتأثمقایسه . سنین مختلف

اجرای پژوهشی در زمینه  مختلف رشد. یهاجنبهشناختی و وانمود سازی بر روی  نمایشی،
اجرای  اجتماعی والدین. یهامهارتاجتماعی کودکان و نوجوانان با  یهامهارتارتباط 

 ألهمسحل  یهامهارتارتباط توانایی اجتماعی در کودکان و نوجوانان و  پژوهشی در زمینه
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ت اجتماعی بر سایر مشکال یهامهارتآموزش  یرتأثانجام پژوهشی در زمینه  .و کنترل خشم
 مشکالت رفتاری و خانوادگی. انزوای اجتماعی، :ازجملهرفتاری کودکان 

درها پیشنهاد به مااز:  اندعبارتپژوهش  هاییافتهبرخی از پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر 
ردن کودکان نوپا به ب. که مهارت خوب گوش دادن را به کودکان خود بیاموزند شودمی

 ینوالد ،شودمیپیشنهاد  .هاهای اجتماعی آنمهارتبرای افزایش  ها و مراکز خریدفروشگاه
نگام تا ه ندآشنا کن اوجامعه و مناسب سن  روزبههای ها و فعالیترا با بازی کودک در خانه
رو سه و یا محیط ناآشنا با حجم وسیعی از اطالعات ناشناخته روبهدر مدر کودکحضور 

و  ر بزنندسهای کودکان مرتب به کتابخانه و مراکز فروش محصوالت و بازیوالدین  نشود.
س ح کودکبا این کار به  زیرا؛ کنندهای هدفمند را برای او خریداری جدیدترین بازی

 .دهندمیو قدرت حضور بدون ترس در اجتماع را هدیه  نفساعتمادبه

 منابع
تربیتی والدین و ارتباط آن در رشد اجتماعی کودکان  هاییوه(. ش3131) .احمدپور، مژگان

 .11-17(،21)2،علوم تربیتی. دبستانییشپ
ل مادر با تحو –(. بررسی رابطه کیفیت دلبستگی کودک 3191) .ینالداحمدی، شمس

 نامهیانپا ،دبستانییشاجتماعی و نوع مقابله با تنیدگی در کودکان پ یهامهارت
 کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. تهران.

از:  3132شهریور  39در  یابی. بازیاجتماع یانزوا (.3132) .توتهیپورتال جامع ب
http://www.beytoote.com 

ساختار قدرت در خانواده و هوش هیجانی زنان  ارتباط (.3191) .آباد، فاطمهینحسحسینی 
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده روانشناسی و علوم یانپا شهر تهران.

 تربیتی، گروه روانشناسی
های مهارت نمودی بر رشد(. بررسی تأثیر بازی گروهی و وا3193خدامراد، صدیقه. )

نامه کارشناسی ارشد، یانپادبستانی شهر تهران. یشپساله  6-1اجتماعی کودکان 
 روانشناسی گروه آزاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه

ی هامهارت(. 3131) .بیات، مریمو علی؛ رحیم زاده، سوسن؛  دادستان، پریرخ؛ عسگری،
له مج مقایسه جمعیت شناختی. کی ی:دبستانشیپهیجانی کودکان -اجتماعی

 .2-7: 26،ی تحولی: روانشناسان ایرانیشناسروان

http://www.beytoote.com/
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 ویرایش هشتم(،) های یادگیریای بر نظریهمقدمه(. 3131)السون، متیواچ؛ هرگنهان، بی.آر 
 دوران. انتشارات تهران: اکبر سیف،یعلترجمه 

 دختر آموزان دانش اجتماعی هایمهارت بر گروهی هایبازی (. تأثیر3131سهرابی، طیبه. )
اطبایی، طب عالمه ارشد، دانشگاه کارشناسی نامهیانپاتهران.  شهر ابتدایی پنجم پایه

 تربیتی، گروه روانشناسی علوم و روانشناسی دانشکده
تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر عزت نفس  (.3131سیادت، مرتضی؛ جدیدی، محسن)

 311-91 (:17)33،فصلنامه روانشناسی تربیتی .ن کارو ابعاد هویت کودکا
 وران.د انتشارات )ویرایش ششم(. تهران: ی پرورشی نوینروانشناس (.3131اکبر. )یعلسیف، 
 .الکترونیکی انتشار :تهران (. سبک دلبستگی و رابط اجتماعی.3132) .فاطمه شعیبی،

های اجتماعی های هوش هیجانی مادران با مهارتبین مؤلفه رابطه (.3199) .صید، سعیده
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه یانپاشهر کرج.  3دبستانی منطقه یشپکودکان 
 روانشناسی. گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده طباطبایی،

 تهران: انتشارات مدرسان شریف. روانشناسی رشد.(. 3193) .محسن ،زادهطالب
مادر و ارتباط آن با رشد –(. بررسی کیفیت دلبستگی کودک 3193) .طرازجانی، ناهید

نامه یانپادبستانی. یشپتعامل با همساالن( در کودکان ) یاجتماعهای مهارت
ه گرو روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،

 روانشناسی.
 اثربخشی بازی (.3131؛شهبازی راد،افسانه؛ محمدی،فرشته؛ عباسی،منظر)اله عزت، دمپورق

لنامه فص .دبستانی رفتاری کودکان پیشاختالالت رهنمود بر کاهش  درمانی بی
 .319-312(:33) 17 ،روانشناسی تربیتی

 یابی، باز123هاست. روزنامه سالمت، شماره (. بازی دانشگاه بچه3132) .عابدین پور، سهیال
 www.salammat.irاز:

های (. تأثیر آموزش مهارت3193) محمدی، محمدباقرو  کریمی، فربد؛ کیخاونی، ستار؛
 یمجله علمی دانشگاه علوم پزشکاجتماعی بر اختالالت رفتاری کودکان دبستانی. 

 .63-69(: 1)39 ایالم،
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 رابطه بررسی (.3199) معصومهشهانقی، و لیوارجانی، شعله؛ گل محمد نژاد، غالمرضا؛ 

 تیزهوش دبیرستانی یدختر دوره آموزان دانش اجتماعی یهامهارت و هیجانی هوش

 .391 -231(: 1)2علوم تربیتی،  .99-93تحصیلی  سال در خوی شهرستان عادی و
 های اجتماعی کودکان:بهبود بخشی مهارت(. 3191) اولندیک، توماسو  ماتسون، جانی؛

 احمد به پژوه، تهران: اطالعات. ترجمه آموزش،یابی و ارز
 هیجانی، های اجتماعی بر هوشی آموزش مهارتاثربخشبررسی  (.3131) .مشهدی، علی

نامه، کارشناسی یانپاهای اجتماعی کودکان شهر مشهد. یفیت زندگی و مهارتک
 ارشد، دانشگاه فردوس مشهد، گروه روانشناسی.

ی. باز یشناسبر روان یدبا تأک یبازمای انتخاب اسباب(. راهن3196) .مطهری، محمدرضا
 تهران: البرز.

در  یابی، باز23روزنامه همشهری آنالین، شماره  .(. انزوای اجتماعی3131) .معصومی، اصغر
 ./http://hamshahrionline.ir سایت:

دبستانی و دبستان. تهران: انتشارات دانشگاه یشپ وپرورشآموزش(. 3196) .مفیدی، فرخنده
 پیام نور.

 کودکان رفتاری مشکالت بررسی شیوع (.3197) .علی، فرهادیو  فریده؛، ملکشاهی

 .17-61(: 1)31، دانشگاه علوم پزشکی لرستان .3191آباد خرم دبستانی شهرستانیشپ
آزمون هوش هیجانی سیبریاشرینگ برای دانشجویان  یابی(. هنجار3191) .منصوری، بهزاد

کارشناسی ارشد،  نامهیاندولتی شهر تهران. پا یهادوره کارشناسی ارشد دانشگاه
 .دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 بررسی (.3133) زنجانی، محمد مجید اوریادیو  یمه؛سل جعفری، یما؛س شهیم، یم؛مر وهاب،
زبان. یفارسساله  6تا  1کودکان  در دریافتی زبان رشد و اجتماعی هایمهارت بین رابطه

 .111- 161(: 1)9 ،توانبخشی علوم در پژوهش
 هدور خشم کنترل مهارت یادگیری بر گروهی هایبازی یاثربخش(. 3133) .ینبز هستی،

ناسی و انشکده روانشنامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، دیانپاابتدایی. 
 علوم تربیتی.

http://hamshahrionline.ir/
http://hamshahrionline.ir/
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 هایبررسی مهارت (.3133یاخچی بیگلو، مریم )و حاجلو، نادر؛  بیگلو، ناصر؛ یاخچی
 انشگاهدمربیان شهرستان خوی.  و والدین دیدگاه از دبستانییشپ کودکان اجتماعی

 .11-13(:1)6،تبریز درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم
های اجتماعی بر کنش وری سازشی و (. اثربخشی آموزش مهارت3131) یگانه، طیبه.
 ،روانشناسان تحولی: روانشناسان ایرانیرفتاری دانش آموزان.  –های هیجانی اختالل

31(11 :)133-113. 
 یهامهارت بر گروهی هاییباز (. اثربخشی3133) یزدخواستی، فریباو پور، نسیم؛  یزدانی

رفتاری  علوم تحقیقات مجلهاصفهان.  شهر سال( 7-6) دبستانییشپ کودکان اجتماعی
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